
Een prijslijst aangepast aan zelfstandigen en kleine, middelgrote
en grote bedrijven zonder inkomkost!

Uw innoverende oplossing
voor ontwerpen van financiële
en previsionele plannen

www.mybizsolution.be



Waarom myBiz Solution?

Voor wie?Hoe?

myBiz Solution helpt u de kwaliteit van uw
vooruitzichten te verbeteren bij:
• het oprichten van bedrijven
• dossiers van investering financiering
• het opvolgen van de ontwikkeling der
   activiteiten
• • het plannen van herstructureringen en de
   Gerechtelijke Reorganisatie Procedure.

myBiz Solution gaat u dus begeleiden bij elke 
stap van het leven van de bedrijven die u
adviseert!

myBiz Solution is een onmisbare
ondersteuning voor boekhouders,

fiduciaires, financiële directeurs alsook 
voor de coachs in oprichting van

bedrijven.

• Een beveiligde rekening voor elke     
   klant en voor elke gebruiker.
• Een permanente toegang overal in   
   de wereld via internet.

De personaliseerbare rapporten alsook een 
scherp analyse-platform deelbaar met uw
gesprekspartners: resultatenrekeningen, budget-
tabellen, previsionele balansen, grafische ana-
lyses, ratio's, cash-flow analyse, enz…

Beschikbaar in drie talen met automatische
vertaling van uw dossiers

Belangrijkste voordelen



«Een onmisbaar werktuig om mijn klanten te adviseren
bij bepalende beslissingen voor hun bedrijf.»

Emma, boekhouder in Brussel

«Gemakkelijk, snel en niet duur. Wat wenst men meer?»
Hugo, adjunct-directeur van een financiële dienst in Leuven

Een snelle invoering, gemakkelijk en
gestructureerd in boekhoudkundig opzicht.
Talrijke boekhoudkundige en fiscale fenomenen 
automatisch beheerd: afschrijvingen, activa 
meerwaarde, Verworpen Uitgaven,
kredietaflossingen, enz...

Tot vijf previsionele boekjaren, elk tot
23 of 18 maanden.

Mogelijke inbreng of import tot drie
voorgaande boekjaren.

Kortom, een volledig en overtuigend dossier op 
acht boekjaren.

Een module voor eenvoudige inbreng van 
alle krediettypes automatisch berekend en 
meegerekend in de analyses.



Uw innoverende oplossing voor ontwerpen
van financiële en previsionele plannen

Graag een demonstratie?

Wenst u myBiz Solution gratis te testen?
Onze diensten zijn ter beschikking

zonder enige verbintenis.

myBiz Solution NV
Rue du Cortée, 133 BE-5590 Ciney

info@mybizsolution.beinfo@mybizsolution.be
+32 479/03.46.59

www.mybizsolution.be

Wenst u myBiz Solution te gebruiken?
Doe zoals talrijke collega's: begin eraan!
Een tarief is aangepast aan uw toestand!

*Tarief geldig vanaf 1 januari 2020 Excl. BTW wijzigbaar zonder vooropzeg.

myBiz Solution is reeds beschikbaar voor
minder dan 50€ per gecreëerd financieel 
plan!

• Creatie van een eenvoudig dossier: 6 kredieten,   
   hetzij 42€.
• Creatie van een dossier met voorafgaande
   gegevens: 7 k   gegevens: 7 kredieten, zijnde 49€.
• Onbeperkte gebruikers, geen vaste kosten, geen 
   inkomkost en een doeltreffende ondersteuning
   inbegrepen!

Maakt u meer dan 15 financiële of
previsionele plannen per jaar? Kies dan 
voor de formule jaarabonnement voor 
750€ per jaar alles inbegrepen.

• Geen enkele beperking wat betreft het aantal
   gecreëerde dossiers of gebruikers.
• • Geen inkomkost.
• Doeltreffende ondersteuning inbegrepen!
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